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مقارنة بين أسعار متر الهواء
لألراضي االستثمارية و تكلفة التطوير

وأسعار متر الهواء للشقق في المواقع 
المختلفة في الكويت واألسواق المحيطة
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تمت الدراسة برعاية كريمة من :
شركة العقارات المتحدة و شركة مباني
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مقدمة:

دائمــاً يكــون تســعير أي قطعــة معروضــة للبيــع فــي الكويــت معلنــاً علــى أســاس )الســعر لــكل متــر مربــع مــن مســاحة األرض(. علــى 
ــع فــي منطقــة  ــر املرب ــغ ســعر املت ــت بينمــا يبل ــة الكوي ــي فــي مدين ــار كويت ــي 3500 دين ــع حوال ــر املرب ــغ ســعر املت ــال يبل ســبيل املث
اجلابريــة 1.350 دينــار كويتــي إلــخ. ولعــل الســبب فــي ذلــك هــو أن إمكانــات التطويــر - مقاســة حســب املســاحة املبنيــة املســموح 

بهــا - ملعظــم األراضــي )فــي منطقــة معينــة( كانــت هــي نفســها وبالتالــي ميكــن مقارنــة أســعار األراضــي علــى مســتوى املوقــع.

علــى ســبيل املثــال، يبلــغ معامــل مســطح البنــاء املســموح بــه لألراضــي االســتثمارية فــي مدينــة الكويــت نســبة %400 بينمــا يبلــغ 
معامــل مســطح البنــاء خــارج مدينــة الكويــت %250. ومــن ثــم ميكــن تســعير قطعــة أرض اســتثمارية فــي منطقــة الســاملية التــي يبلــغ 
معامــل مســطح البنــاء فيهــا نســبة %250 مببلــغ 2،000 دينــار كويتــي للمتــر املربــع فــي حــن يتــم تســعير قطعــة أرض أخــرى فــي 
منطقــة حولــي لهــا نفــس املعــدل مببلــغ 1500 دينــار كويتــي للمتــر املربــع. وميكــن مقارنــة هذيــن الســعرين بشــكل مباشــر حيــث أن 

الســاملية موقعــاً أكثــر متيــزاً مقارنــًة بـــمنطقة حولــي ولهــذا فــإن الســعر األعلــى لــه مــا يبــرره. 
للحصول على تعريف معامل مسطح البناء يرجى الرجوع إلى المحلق المرفق بهذا التقرير.

إن إقــرار "قانــون املجــاورة الســكنية" قــد غيــر املشــهد تغييــراً كليــاً. إذ إن قانــون املجــاورة الســكنية مينــح للمطــور الرئيســي معامــل 
مســح بنــاء كلــي ميكنــه توزيعــه كنســب متفاوتــة علــى أراض مختلفــة. وتعــد منطقــة حصــة املبــارك هــي أول مشــروع يطبــق عليــه 
قانــون املجــاورة الســكنية هــذا وبــه أراضــي اســتثمارية تتــراوح فيهــا املعــدالت مــن نســبة %170 إلــى %520. ومــن املتوقــع تدشــن 

الكثيــر مــن مشــاريع املجــاورة الســكنية األخــرى فــي الكويــت خــال العامــن املقبلــن.

ــر )الهــواء("  ــة مــن حيــث "ســعر املت وفــي ضــوء مــا ســبق عمــد إحتــاد العقاريــن إلــى إجــراء هــذا البحــث لتقــدمي أســعار مقارن
أي قيمــة صافــي ســعر املتــر القابــل لإليجــار أو البيــع كأرض. وســوف تتنــاول هــذه املذكــرة البحثيــة العديــد مــن مواقــع الكويــت 

بالتحليــل وكذلــك العديــد مــن املواقــع األخــرى فــي املنطقــة مثــل دبــي والبحريــن واململكــة العربيــة الســعودية إلــخ.
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مــن أجــل توفيــر مقارنــة بــن حــاالت متماثلــة، فقــد جمعنــا بيانــات عــن مئــات مــن معامــات أســعار األراضــي مــن بيانــات وزارة 
العــدل املنشــورة علــى موقعهــا اإلليكترونــي. وبعــد ذلــك يتــم تنقيــح هــذه البيانــات الســتبعاد القيــم الغيــر منطقيــة. باإلضافــة إلــى 

أننــا قمنــا بتقســيم األراضــي إلــى أربعــة أنــواع حســب املوقــع:

املواقع األكرث متيزاً - يوجد يف كل منطقة مواقع األكرث متيزاً وتشمل هذه املواقع األرايض املطلة عىل البحر ولها مداخل كثرية من الطرق الرسيعة . 1

ويتوافر بالقرب منها العديد من الخدمات للحياة اليومية )من قبيل األسواق املركزية واملطاعم والصيدليات واملدارس وغريه(. وبشكل عام فإن قطع 

األرايض املتوفرة من هذه الفئة تكون قليلة. 

املواقع املتميزة - إن األرايض ضمن هذه الفئة ال تطل مبارشة عىل البحر إال أن بعض الوحدات املوجودة يف األدوار العليا لها إطاللة بحرية. . 2

وتكون عىل شوارع رئيسية وتتميز تلك األرايض بإمكانية وصول جيدة إىل الطرق الرسيعة وكذلك توافر الخدمات بالقرب منها. ويرى العديد من 

املستثمرين أن األرايض التي بها شوارع يف جميع الجوانب هي أريض متميزة. 

املواقع الجيدة - األرايض ضمن هذه الفئة ليس لها واجهة بحرية بشكل عام ولكنها تتمتع مبداخل ومخارج جيده عىل الطرق. ويتوافر بالقرب منها . 3

العديد من الخدمات. 

املواقع العادية - ال تتمتع األرايض املوجودة ضمن هذه الفئة بواجهة بحرية والعديد منها يفتقر إىل مخارج ومداخل جيدة عىل الطرق وإىل توافر . 4

الخدمات. 

وقــد قمنــا بتجميــع أســعار األراضــي مــن بيانــات وزارة العــدل واألراضــي ثــم قمنــا بتقســيمها بحســب الفئــات األربــع املذكــورة أعــاه 
لعــام 2018. ويرجــى ماحظــة أنــه كلمــا لــم يتوفــر عــدد كاٍف مــن املعامــات فقــد اعتمدنــا علــى عــروض األســعار املقدمــة مــن 

الوســطاء املختلفــن فــي الســوق.

تصنف قطع األراضي إلى فئات
بحسب جاذبيتها في جميع المناطق
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يوضــح الجــدول 1 أســعار األراضــي معبــرًا عنهــا بالمتــر المربــع مــن مســاحة األراضــي فــي مختلــف 
مناطــق الكويــت للفئــات األربــع المختلفــة مــن األراضــي كمــا هــو موّضــح أعاله.

بالنســبة ملدينــة الكويــت، يبلــغ متوســط أســعار املواقــع األكثــر متيــزاً حوالــي 3،633 دينــار كويتــي للمتــر املربــع. أمــا املواقــع 	 
املتميــزة فيبلــغ متوســطها حوالــي 2،939 دينــار كويتــي للمتــر مربــع.

بالنســبة للمواقــع األكثــر متيــزاً فــإن أســعار األراضــي تتشــابه تشــابهاً كبيــراً فــي بنيــد القــار والشــعب والســاملية. ولعــل الســبب 	 
ــا أن أســعار  ــج كم ــى طــول شــارع اخللي ــزاً عل ــر متي ــع األكث ــا وهــي املواق ــاث مجــاورة لبعضه ــك أن هــذه املناطــق الث وراء ذل

األراضــي املتميــزة فــي هــذه املواقــع الثاثــة متشــابهة للغايــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن أســعار األراضــي فــي املواقــع األكثــر متيــزاً واملواقــع املتميــزة فــي منطقــة الفروانيــة تضاهــي األســعار 	 
فــي بنيــد القــار والشــعب والســاملية. وناحــظ تشــابه األســعار رغــم أن األراضــي فــي الفروانيــة ليــس لهــا إطالــه بحريــة وإن 
دل ذلــك علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى أن الواجهــة البحريــة ليســت امليــزة الوحيــدة التــي ميكنهــا أن جتعــل األراضــي فاخــرة 
أو متميــزة. ألن العوامــل األخــرى مثــل ســهولة الدخــول واخلــروج مــن وإلــى الطــرق والكثافــة الســكانية ووجــود األكثــر متيــزاً 

يلعبــون دوًرا مهًمــا للغايــة.

بشــكل عــام إن أســعار األراضــي األدنــى فــي أي فئــة تقــع فــي منطقــة اجلهــراء وجليــب الشــيوخ باســتثناء املواقــع العاديــة حيــث 	 
تقــل األســعار فــي املهبولــة واملنقــف بســبب ارتفــاع املعــروض مــن األراضــي. 

اجلدول 1: أسعار األراضي في مناطق الكويت املختلفة باملتر املربع من مساحة األرض )2019(

املواقع العادية د.كاملواقع اجليدة د.كاملواقع املتميزة د.كاملواقع األكثر متيزًا د.ك
3,6332,9392,3502,045مدينة الكويت

2,7862,2171,9661,597بنيد القار

2,8162,2561,9161,627الشعب

2,7232,2061,8241,344الساملية

2,1771,8711,5661,348اجلابرية

1,9871,7491,4541,199حولي

2,6992,2541,8221,253الفروانية

2,4131,8561,5711,281خيطان

2,1311,6521,3471,211ابو حليفة

1,9661,7531,2991,214الفنطاس

1,9431,6971,3591,210الفحيحيل

1,7441,3951,133965املهبولة

1,7831,4201,154948املنقف

1,8761,5241,2971,071صباح السالم

1,5021,3191,1571,050اجلهراء

1,4221,2431,0881,025جليب الشيوخ

1,5491,3981,3481,299الرقعي
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يوضــح الجــدول 2 أســعار األراضــي بالمتــر المربــع مــن مســاحة األرض مــن الجــدول 1 بعــد تحويلهــا 
إلــى أســعار األراضــي بالمتــر المربــع مــن معامــل مســطح البنــاء.

ــغ 	  ــع املناطــق األخــرى تبل ــغ نســبة %400 وبينمــا جمي ــت يبل ــة الكوي ــاء فــي مدين ــا ســابقاً، فــإن معامــل مســطح البن كمــا ذكرن
%250. ومــن ثــم فــإن أســعار األراضــي الــواردة فــي اجلــدول 1 مقســومة علــى هــذه املعــدالت للوصــول إلــى األســعار باملتــر مربــع 

منمعامــل مســطح البنــاء.
يبــن اجلــدول 2 أن ســعر األراضــي فــي مدينــة الكويــت يتــراوح مــن 511 دينــار كويتــي للمتــر املربــع )متــر الهــواء( مــن مســاحة 	 

معامــل مســطح البنــاء )فــي املواقــع العاديــة( إلــى 908 دينــار كويتــي للمتــر املربــع )متــر الهــواء( مــن مســاحة معامــل مســطح 
البنــاء )فــي املواقــع األكثــر متيــزاً(. 

مــع معامــل مســطح البنــاء الــذي يبلــغ %250، فــإن أســعار املواقــع األكثــر متيــزاً واملتميــزة تتشــابه تشــابهاً كبيــرة فــي بنيــد القــار 	 
والشــعب والســاملية والفروانيــة. وهــذه األســعار تقــع فــي نطــاق ضيــق يتــراوح بــن 1،075 دينــار كويتــي إلــى 1،125 دينــار كويتــي 
للمتــر مربــع )متــر الهــواء( مــن مســاحة معامــل مســطح البنــاء فــي املواقــع األكثــر متيــزاً وأســعار يتــراوح بــن 880 دينــار كويتــي 

و900 دينــار كويتــي للمتــر املربــع )متــر الهــواء( مــن مســاحة معامــل مســطح البنــاء فــي املواقــع املتميــزة.
وعلــى مســتوى املواقــع املتميــزة، فقــد ســجلت جليــب الشــيوخ واجلهــراء والرقعــي أدنــي ســعر حيــث تــراوح بــن 570 – 620 	 

دينــار كويتــي للمتــر املربــع )متــر الهــواء ( مــن معامــل مســطح البنــاء. 
بالنســبة للمواقــع العاديــة فقــد ســجلت كل مــن املهبولــة واملنقــف أدنــي ســعر حيــث تــراوح بــن 390-380 دينــار كويتــي للمتــر 	 

املربــع )متــر الهــواء( مــن معامــل مســطح البنــاء.

اجلدول 2: أسعار األراضي في مناطق الكويت املختلفة باملتر املربع من مساحة معامل مسطح البناء )2019(
)متر الهواء(

املواقع العادية د.كاملواقع اجليدة د.كاملواقع املتميزة د.كاملواقع األكثر متيزًا د.ك
908735588511مدينة الكويت

1.114887786639بنيد القار

1.126902766651الشعب

1.089882730538الساملية

847748626539اجلابرية

795699582480حولي

1.080902729501الفروانية

965742628512خيطان

852661539484ابو حليفة

786701520486الفنطاس

777679544484الفحيحيل

698558453386املهبولة

713568462379املنقف

750610519428صباح السالم

601528463420اجلهراء

569497435410جليب الشيوخ

620559539520الرقعي
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يجــب توضيــح أن املواقــع األكثــر متيــزاً فــي مدينــة الكويــت وبنيــد القــار والشــعب والســاملية ال ميكــن مقارنتهــا مباشــرة باملواقــع األكثــر 
متيــزاً فــي اجلهــراء وجليــب الشــيوخ والرقعــي؛ حيــث إن كل منطقــة بهــا مزيــج اجتماعــي واقتصــادي ودميوغرافــي فريــد ومــن ثــم 

فــإن أســعار العقــارات تعكــس هــذا التبايــن.
ولتقديــر التكلفــة اإلجماليــة ملتــر الهــواء لهــذه املناطــق فقــد أضفنــا تكلفــة التطويــر للمناطــق املختلفــة. وتكلفــة التطويــر هــي تكلفــة 

تقديريــة تشــمل تكلفــة اإلنشــاءات والنفقــات العامــة ذات الصلــة )مثــل تكاليــف إدارة املشــروع والتصميــم واإلشــراف .إلــخ(.

ــى تكلفــة املشــاريع املشــابهة املوجــود فــي هــذه املواقــع. وقــد 	  ــاء عل ــر مــن منطقــة إلــى أخــرى وتقــدر بن تتبايــن تكلفــة التطوي
ــاء علــى تصميــم املشــروع وجــودة التشــطيب واختيــار املقــاول  تختلــف التكلفــة الفعليــة أي مشــروع بــأي مــن هــذه املناطــق بن

وشــروط الدفــع. 

تقدم تكاليف التطوير باملتر املربع من مساحة معامل مسطح البناء. 	 

بإضافــة تكلفــة التطويــر وتكلفــة األرض حتصــل علــى التكلفــة اإلجماليــة للمتــر املربــع مــن مســاحة معامــل مســطح البنــاء فــي 	 
مختلــف املناطــق كمــا هــو موضــح فــي اجلــدول 2. 

تعطي تكاليف التطوير تعطي باملتر املربع من مساحة معامل مسطح البناء. 	 

بإضافــة تكلفــة التطويــر وتكلفــة األرض حتصــل علــى التكلفــة اإلجماليــة للمتــر املربــع مــن مســاحة معامــل مســطح البنــاء فــي 	 
مختلــف املناطــق كمــا هــو موضــح فــي اجلــدول 3. 
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اجلدول 3: مقارنة تكلفة التطوير وإجمالي التكلفة في مناطق الكويت املختلفة باملتر املربع من مساحة معامل مسطح البناء 
)2019( ) تكلفة املتر للهواء(

املواقع العادية د.كاملواقع اجليدة د.كاملواقع املتميزة د.كاملواقع األكثر متيزًا د.ك

تكلفة التطوير باملتر املربع من مساحة معامل مسطح البناء

650575450350مدينة الكويت

65057450350بنيد القار

650575450350الشعب

650575450350الساملية

450400350325اجلابرية

550500400325حولي

650575450350الفروانية

550500400325خيطان

525475375325ابو حليفة

450400350325الفنطاس

450400350325الفحيحيل

425375325275املهبولة

425375325275املنقف

500400350300صباح السالم

425375325275اجلهراء

425375325275جليب الشيوخ

425375325275الرقعي
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اجلدول 3: مقارنة تكلفة التطوير وإجمالي التكلفة في مناطق الكويت املختلفة باملتر املربع من مساحة معامل مسطح البناء 
)2019( ) تكلفة املتر للهواء(

املواقع العادية د.كاملواقع اجليدة د.كاملواقع املتميزة د.كاملواقع األكثر متيزًا د.ك
إجمالي التكلفة باملتر املربع من مساحة معامل مسطح البناء

1,5581,3101,038861مدينة الكويت

1,7641,4621,236989بنيد القار

1,7761,4771,2161,001الشعب

1,7391,4571,180888الساملية

1,2971,148976864اجلابرية

1,3451,199982805حولي

1,7301,4771,179851الفروانية

1,5151,2421,028837خيطان

1,3771,136914809ابو حليفة

1,2361,101870811الفنطاس

1,2271,079894809الفحيحيل

1,123933778661املهبولة

1,138943787654املنقف

1,2501,010869728صباح السالم

1,025903788695اجلهراء

994872760685جليب الشيوخ

1,045934864795الرقعي
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إن أرقام إجمالي التكاليف ذات أهمية بالغة إذ أنها حتدد نوع التطوير الذي ميكن حتقيقه من الناحية املالية 
في مواقع مختلفة.

إن تكلفــة تطويــر األراضــي الفاخــرة التــي تتــراوح بــن مبلــغ 1550 إلــى 1775 دينــار كويتــي للمتــر املربــع مــن مســاحة معامــل 	 
مســطح البنــاء فــي مدينــة الكويــت وبنيــد القــار والشــعب والســاملية عاليــة جــداً ولهــذا مييــل العديــد مــن املطوريــن إلــى 
إنشــاء وإقامــة العقــارات التجاريــة مثــل العيــادات متعــددة التخصصــات واملكاتــب املتخصصــة والوحــدات التجاريــة إلــخ  علــى 

ــى إلــى حــد مــا. ــة أعل األراضــي الفاخــرة وذلــك ألن العوائــد املاليــة فــي العقــارات التجاري

ويوضــح اجلــدول 3 الســبب وراء تطويــر العديــد مــن العقــارات ذات امللكيــة احلــرة فــي منطقــة صبــاح الســالم واملهبولــة خــال 	 
العامــن أو الثاثــة أعــوام املاضيــة فــي حــن لــم تشــهد مدينــة الكويــت وبنيــد القــار والشــعب تطويــر العديــد مــن هــذا النــوع 

مــن العقــارات.

ــة هــو بالتأكيــد عامــل رئيســي وراء ارتفــاع 	  ــاح الســالم واملهبول ــى الرغــم مــن أن توفــر األراضــي الفضــاء فــي منطقــة صب عل
أنشــطة التطويــر فــإن التكلفــة اإلجماليــة للتطويــر قــد أعطــت الفرصــة للشــركات العقاريــة بتقــدمي شــقق للمشــترين تنخفــض 

عــن 1،000 دينــار كويتــي لــكل متــر مربــع وال زالــت هــذه الشــركات حتقــق ربًحــا معقــواًل مــن املشــروع.
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ورغــم أننــا قدمنــا حتليــل لتكاليــف األراضــي وتكاليــف التطويــر فــي مواقــع الكويــت املختلفــة، فنحــن اآلن بصــدد مقارنــة ســعر بيــع 
الشــقق ملعرفــة مــا إذا كانــت األســعار الســائدة فــي الكويــت تتماشــى مــع أســعار مــدن مجلــس التعــاون اخلليجــي واملــدن العامليــة 

األخــرى.

ونعرض فيما يلي األسعار اإلرشادية لبيع الشقق )باملتر مربع( في بعض املواقع املتميزة. ويعكس اجلدول 4 أدناه النتائج:

فــي ضــوء وجــود فروقــات واســعة بــن املواقــع فــإن مقارنــة أســعار الشــقق ليســت مهمــة ســهلة. ولهــذا قمنــا بتقييــد اختيــار 	 
املواقــع لهــذه املقارنــة. فــي الكويــت، قمنــا باختيــار مدينــة الكويــت وبنيــد القــار والشــعب والســاملية لهــذا التحليــل. وفــي املــدن 

ــج. ــرض اجلــدول 4 النتائ ــع. ويع ــى أفضــل 3 - 4 مواق ــا إل األخــرى تطرقن

فــي الكويــت تتــراوح أســعار بيــع املتــر املربــع فــي املوقــع األكثــر متيــزاً بــن 1،900 - 2000 دينــار كويتــي للمتــر املربــع وتتــراوح 	 
أســعار بيــع املتــر املربــع فــي املوقــع املتميــز بــن 1600 - 1800 دينــار للمتــر املربــع. وهــذه األســعار مطبقــة حالًيــا علــى املشــاريع 
اجلديــدة فــي حصــة املبــارك وهــو أول مشــروع فــي الكويــت يقــوم علــى نظــام املجــاورة الســكنية ومــن ثــم يضــع معيــاًرا جديــًدا 

لألسعار.

أمــا فــي دبــي فــإن أســعار بيــع املتــر املربــع فــي املوقــع األكثــر متيــزاً تتــراوح بــن 2،750 - 3،200 دينــار كويتــي للمتــر املربــع 	 
وتتــراوح أســعار بيــع املتــر املربــع فــي املوقــع املتميــز بــن 2400 إلــى 2.750 دينــار للمتــر املربــع. ويتضــح أن هــذه األســعار أعلــى 
بكثيــر مقارنــة باألســعار الســائدة فــي الكويــت. ومــع ذلــك، فــإن قيمــة مشــاريع املجــاورة الســكنية فــي املواقــع األكثــر متيــزاً 

واملواقــع املتميــزة نظــًرا الســتحداث وإدخــال مرافــق عامليــة الطــراز مثــل املعالــم املائيــة وملعــب الغولــف وغيــره.

وتتشــابه األســعار فــي أبــو ظبــي مــع أســعار دبــي لكنهــا أعلــى قليــًا أمــا أســعار البيــع فــي الدوحــة فهــي تشــبه إلــى حــد كبيــر 	 
أســعار البيــع فــي الكويــت.

وتعــد أســعار البيــع فــي الريــاض أعلــى بكثيــر مقارنــة باألســعار فــي الكويــت حيــث يتــراوح ســعر بيــع املتــر فــي املوقــع األكثــر 	 
ــا  ــع، أم ــر مرب ــار 2،600 للمت ــن 2،200 دين ــز ب ــع املتمي ــع فــي املوق ــي وأســعار البي ــار كويت ــى 3000 دين ــن 2600 إل ــزاً ب متي

جــدة فــإن أســعار البيــع فيهــا تشــبه تلــك الســائدة فــي الكويــت.

وعلــى نطــاق أوســع فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، تتــراوح أســعار بيــع املتــر فــي بيــروت فــي املواقــع األكثــر 	 
متيــزاً بــن 3،000 إلــى 3500 دينــار كويتــي فــي حــن ســجلت أســعار بيــع املتــر املربــع فــي إســطنبول مــا بــن 5000 و6000 

دينــار كويتــي للمتــر املربــع. وتلــك هــي املواقــع الرئيســية ذات اإلطالــة البحريــة وعقــارات عاليــة اجلــودة.

وبعيــداً عــن املــدن اإلقليميــة، فــإن األســعار فــي بعــض املــدن العامليــة الهامــة فــي فئــة مختلفــة. وبالرغــم مــن أننــا اخترنــا بعــض 	 
املواقــع املشــابهة فقــد اســتبعدنا مواقــع وعقــارات فائقــة اســتبعاًدا تاًمــا ألنهــا غيــر قابلــة للمقارنــة وتشــوه النتائــج.

فــي نيويــورك تتــراوح األســعار فــي املواقــع األكثــر متيــزاً بــن 9،000 إلــى 10،000 دينــار كويتــي للمتــر املربــع أمــا لنــدن فيتــراوح 	 
الســعر فيهــا مــن 8،000 إلــى 10.000 دينــار كويتــي فــي املواقــع األكثــر متيــزاً وبــن 8،000 إلــى 9،000 دينــار كويتــي فــي 

املواقــع األكثــر متيــزاً فــي طوكيــو. وهــذه املــدن الثــاث هــي األعلــى ســعر فــي العقــارات علــى مســتوى العالــم. 

وتتراوح أسعار املواقع األكثر متيزاً في باريس بن 6،000 إلى 7،500 دينار كويتي للمتر املربع. 	 
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اجلدول 4: أسعار بيع الشقق اإلرشادية في مدن مجلس التعاون اخلليجي وبعض املدن العاملية الهامة  )2019( )متر الهواء(

املواقع العادية د.كاملواقع اجليدة د.كاملواقع املتميزة د.كاملواقع األكثر متيزًا د.ك

1,200 - 1,4001,400 - 1,6001,600 - 1,9001,800 - 2,000الكويت

1,800 - 2,0002,000 - 2,4002,400 - 2,7502,750 - 3,200دبي

1,900 - 2,2002,200 - 2,5002,500 - 2,9002,750 - 3,300أبو ظبي

1,000 - 1,3001,300 - 1,6001,500 - 1,800 1,900 - 2,100الدوحة

1,600 - 1,9001,900 - 2,2002,200 -2,6002,600 - 3,000مدينة الرياض

1,200 - 1,4001,400 - 1,6001,600 - 1,8001,800 - 2,000جدة

1,700 -2,3002,200 - 2,7002,700 - 3,0003,000 - 3,350بيروت

2,000 - 3,0003,000 - 4,0004,000 - 5,0005,000 - 6,000إسطنبول

5,000 - 6,0006,000 - 7,5007,500 - 9,0009,000 - 10,000نيويورك

3,000 - 4,0004,000 - 5,0005,000 - 6,0006,000 - 7,500باريس

5,500 - 7,0007,000 - 9,0009,000 - 11,00011,000 - 13,000لندن

4,000 - 5,5005,000 - 7,0007,000 - 8,0008,000 - 10,000طوكيو
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ــواردة فــي اجلــدول 4 أن أســعار بيــع الشــقق فــي الكويــت مقاربــة لألســعار الســائدة فــي مــدن  توضــح البيانــات ال
مجلــس التعــاون اخلليجــي مثــل الدوحــة وجــدة. أمــا األســعار فــي دبــي وأبــو ظبــي والريــاض أعلــى بكثيــر عــن 
األســعار فــي الكويــت. وعلــى نطــاق أوســع فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، كانــت األســعار فــي بيــروت 

وإســطنبول أعلــى مــن األســعار فــي الكويــت.

أســعار الشــقق فــي املــدن العامليــة مثــل نيويــورك ولنــدن وطوكيــو وباريــس أعلــى بكثيــر مــن نظيرتهــا فــي الكويــت ألن 
هــذه املــدن تعامــل علــى أنهــا »مــدن عامليــة« ولــذا مييــل املســتثمرون العقاريــون مــن جميــع أنحــاء العالــم لاســتثمار 
فيهــا. وفــي العديــد مــن تلــك املــدن تكــون عائــدات العقــارات أقــل مــن رقــم واحــد باملائــة ومــع ذلــك فاالســتثمارات 

فيهــا تعتبــر آمنــة للغايــة.
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تعريف المصطلحات :

ــبيل 	  ــى س ــاحة األرض. عل ــل مس ــا مقاب ــموح بتأجيرها/بيعه ــبة المس ــه النس ــى أن ــاء عل ــطح البن ــل مس ــرف معام ــاء – يُع ــطح البن ــل مس معام

المثــال، تبلــغ المســاحة المســموح بتأجيرهــا مــن مســاحة أرض 1000 متــر مربــع فــي الســالمية هــي 2500 متــر مربــع. وبالتالــي فــإن معامــل 

مســطح البنــاء فــي هــذه األرض يبلــغ 2.5.

األرض االســتثمارية - هــو ذلــك النــوع مــن األراضــي التــي تســمح بنــوع محــدد مــن أشــكال التطويــر العقــاري مثــل مبنــى ســكني متعــدد الطوابــق 	 

والســكن المــزود بالخدمــات والعيــادات متعــددة التخصصــات ومركــز التدريــب إلــخ. يوجــد حوالــي 19 منطقــة فــي الكويــت بهــا مثــل هــذه األراضــي.

مشــروع المجــاورة الســكنية – فــي العــادًة يكــون مشــروع المجــاورة الســكنية مشــروعًا ضخمــًا ينطــوي علــى الكثيــر مــن العقــارات. ويقــوم 	 

مطــور رئيســي بوضــع تصــور ومفاهيــم المشــروع وتطويــر البنيــة التحتيــة الداخليــة للمشــروع )مثــل الطــرق والممشــى والحدائــق والمســاحات 

العامــة إلــخ(. ويحــدد المطــور الرئيســي اإلرشــادات الخاصــة بتطويــر كافــة العقــارات ويراقبهــا.

المســاحة المبنيــة - بالرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف مقبــول عالميــًا لهــذا المصطلــح، إال أنــه يُســتخدم فــي مذكــرة البحث هــذه لتعريف المســاحة 	 

ــن أو  ــات للمقيمي ــة الخدم ــة أو منطق ــرات أو الرده ــار المم ــي أي عق ــتركة ف ــق المش ــل المناط ــع. وال تدخ ــة للبي ــة للتأجير/القابل ــة القابل الصافي

منطقــة انتظــار الســيارات ضمــن نطــاق المســاحة القابلــة للتأجيــر .






